Załącznik nr 4
Udostępnianie obiektów sportowych należących do Gorzowa Wlkp.
Poniższy dokument stanowi załącznik do Strategii rozwoju sportu Gorzowa Wlkp. do 2026
roku. Zawiera on propozycję nowych zasad udostępniania obiektów sportowych, należących
do Miasta. Koncepcja przedstawiona poniżej jest spójna z założeniami Strategii.
Jak wskazała przeprowadzona analiza, Miasto Gorzów Wlkp. jest właścicielem licznych
obiektów sportowych, które są regularnie wykorzystywane przez gorzowskie kluby. Obecnie
kwestie związane z udostępnianiem tych obiektów na potrzeby gorzowskich szkół i klubów
sportowych określa Zarządzenie nr 592/1II/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
25 maja 2012r., które ustala wysokości opłat, zwolnień oraz ulg za korzystanie z obiektów
i urządzeń, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Należy jednak
zaznaczyć, że cennik, będący załącznikiem do powyższego Zarządzenia, nie w każdej
sytuacji jest realizowany przez odpowiednie organy, co przyczynia się do powstawania
sytuacji konfliktowych.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, konieczne jest określenie nowych zasad
udostępniania obiektów, które należą do Miasta Gorzowa Wlkp. Powinny one uwzględniać
priorytetowe znaczenie sportu szkolnego i młodzieżowego, a także rolę Kluczowych
Dyscyplin Sportu. Należy również uwzględnić bardzo często ograniczone możliwości
finansowe gorzowskich klubów sportowych, korzystających z istniejącej bazy obiektów.
W celu określenia nowych zasad udostępniania obiektów gorzowskim klubom sportowym,
a także innym zainteresowanym podmiotom, opracowane zostały poniższe wskazówki
i kryteria, które Miasto powinno rozważyć, podejmując decyzje w tych kwestiach.
Zasady odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez
Miasto Gorzów Wlkp.
1. Pełna odpłatność korzystania z obiektów sportowych należących do Miasta Gorzowa
Wlkp., wynikająca z cennika obiektu, obowiązuje:
! Kluby sportowe za prowadzenie treningów i zawodów grup seniorskich
(za wyłączeniem wymienionych w pkt. 3);
! Inne niż ww. organizacje, stowarzyszenia, kluby oraz osoby indywidualne,
na cele związane z przeznaczeniem obiektu.
2. Odpłatność w wysokości 50% pełnej kwoty wynikającej z cennika obiektu obowiązuje:
! Kluby sportowe i stowarzyszenia, prowadzące treningi i zawody sportowe
przez sekcje młodzieżowe.
! Zawody organizowane w ramach miejskich imprez sportowych.
3. Odpłatność w wysokości 25% pełnej kwoty wynikającej z cennika obiektu obowiązuje:
! Kluby sportowe w Gorzowie Wlkp., występujące na pierwszym poziomie
rozgrywek, na potrzeby treningowe i rozgrywania zawodów sportowych.
! Kluby sportowe w Gorzowie Wlkp., występujące na drugim poziomie
rozgrywek, na potrzeby treningowe i rozgrywania zawodów sportowych.
! Lekcje, zawody i treningi organizowane przez szkoły.
! Organizatorzy imprez niebiletowanych odbywających się pod patronatem
Prezydenta Gorzowa Wlkp. – na podstawie uprzedniej zgody Prezydenta,
! Szkoły realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia
w ramach klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego, nieposiadające
wystarczającej bazy sportowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Gorzów Wlkp.
4. Zwolnienie z odpłatności obowiązuje:

!

!
!

Inne podmioty, w tym w szczególności: organizacje pozarządowe, jednostki
organizacyjne Miasta Gorzowa Wlkp., prowadzące działalność w zakresie
kultury, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, realizujące zadania Miasta Gorzowa Wlkp. oraz
organizacje kombatanckie.
Podmioty prowadzące nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
dla dzieci i młodzieży.
Organizację imprez, których współorganizatorem jest gmina lub jednostki
gminne.

Priorytetowość dostępu do obiektów sportowych, administrowanych przez Miasto
Gorzów Wlkp.
Na potrzeby określenia zasad pierwszeństwa dostępu do obiektów sportowych,
administrowanych przez Miasto, ustala się pojęcie priorytetowości, które rozumiane jest jako
możliwość korzystania z obiektu w najbardziej atrakcyjnych dla oferenta godzinach.
W kwestii priorytetowości dostępu do obiektów sportowych przez gorzowskie kluby sportowe,
stowarzyszenia, szkoły oraz inne, zainteresowane podmioty zakłada się, że Miasto, zgodnie
z wytycznymi wynikającymi z realizacji Strategii rozwoju sportu i turystyki, udostępnia
administrowane przez siebie obiekty sportowe w następujący sposób:
1. Gorzowskie szkoły w pierwszej kolejności korzystają z posiadanych przez siebie
obiektów sportowych, kwestie te powinny wynikać z regulacji Ministerstwa Edukacji
oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Priorytetowy dostęp do obiektów sportowych zarządzanych przez Miasto
zagwarantowany jest dla klubów sportowych, prowadzącym szkolenie w Kluczowych
Dyscyplinach Sportu, dotowanych przez Miasto Gorzów Wlkp. na podstawie
odpowiedniej Uchwały, dotyczącej sportu profesjonalnego lub sportu dzieci
i młodzieży. Wykorzystanie obiektów przez te kluby nie może jednak uniemożliwiać
wykorzystania obiektów przez pozostałe gorzowskie kluby.
3. W dalszej kolejności priorytetowo należy traktować oferentów nie określonych jako
Kluczowe Dyscypliny Sportu, wykorzystujących obiekt do przeprowadzania szkolenia
lub rozgrywania zawodów sportowych w grupach młodzieżowych dla mieszkańców
Gorzowa Wlkp.
4. Następne w kolejności priorytetowo traktowani są oferenci nie określeni jako
Kluczowe Dyscypliny Sportu, wykorzystujący obiekt sportowy do przeprowadzania
treningów lub rozgrywania zawodów sportowych przez grupy seniorskie.
5. Pozostałe godziny dostępności obiektów przeznaczane są na potrzeby oferentów
indywidualnych, wykorzystujących obiekt do celów zgodnych z jego przeznaczeniem.
Sposób ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych
Określa się następujący sposób naliczania opłat za korzystanie z obiektów, będących
administrowanych przez Miasto Gorzów Wlkp.:
1. Wysokość opłat ustala Prezydent Gorzowa Wlkp. na mocy odpowiedniego
zarządzania
2. Prezydent Gorzowa Wlkp. jest upoważniony do udzielania zniżek i zwalniania z opłat
za korzystanie z obiektów i urządzeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. Wysokość opłat za pełnopłatne korzystanie z obiektów zostaje ustalona przez
Prezydenta Gorzowa Wlkp. przy uwzględnieniu kosztów usług oraz podatku
od towarów i usług
4. Wysokość stawki za najem lub dzierżawę obiektów i urządzeń wykorzystywanych
do prowadzenia działalności gospodarczej może być ustalana w drodze przetargu

Sposób zapłaty
Odpłatność za korzystanie z obiektu pobierana jest:
1. W przypadku korzystania okazjonalnego: z góry za cały okres,
2. W przypadku umów o charakterze ciągłym (dłuższym niż 1 miesiąc):
z góry do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
W przypadku nieregulowania przez podmiot opłat za korzystanie z obiektu sportowego,
wszczęte zostaje postępowanie mające na celu egzekucję należności z tytułu korzystania
z obiektu. Podmiot, który zalega z opłatami za co najmniej 3 okresy rozliczeniowe, nie może
zabiegać o dalsze korzystanie z obiektu, do czasu aż uregulowania zaległych opłat.
Wyklucza się możliwość ubiegania się podmiotu zalegającego z płatnościami o dotacje
miejskie lub startowania w innych konkursach ogłaszanych przez miasto.

